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Edytorial

Trudne czasy wymagają
nadziei, chęci i działania
Od 2020 r. jesteśmy nieustannie stawiani w obliczu kolejnych
wyzwań. Tak silnego oddziaływania zdarzeń na całą ludzkość
nie doświadczyliśmy od ponad 70 lat.
Wyzwania takie jak COVID-19, zakłócenia lub przerwy w łańcuchach dostaw, utrudnienia pod względem wielkości transportu, niedobory surowców, ropy i gazu, katastrofy klimatyczne,
ogromny wzrost kosztów energii, inflacja na bezprecedensową
dotąd skalę i wojna w środku Europy mają wpływ na każdego
człowieka, ale również na każdą firmę i organizację.
Nie zapominajmy jednak, że mimo wszystko żyjemy w najlepszych czasach w historii. Nigdy wcześniej dobrobyt nie był tak
powszechny, a poziom bezrobocia i głodu na świecie tak niski.
Nie było również tak łatwego dostępu do opieki medycznej
oraz tak wielu możliwości kształcenia jak obecnie. Nie oznacza
to oczywiście, że dzisiejszy świat jest doskonały. Przeciwnie,
jest jeszcze wiele do zrobienia, aby nasza rzeczywistość stała
się jeszcze lepsza.
Jednak od zarania ludzkość udowadnia, że dzięki współpracy,
wymianie wiedzy i podziałowi pracy jest w stanie sprostać
wszystkim wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości.

Prezes Kaeser Kompressoren Polska
dr inż. Witold Molicki

Wiara w nasze umiejętności i zdolność adaptacji powinna
dawać nam nadzieję na przezwyciężenie kryzysów. Nasze
lęki i obawy musimy przeistoczyć w odwagę do podjęcia się
trudnych zadań w sposób zrównoważony i zdecydowany.
Działajmy wspólnie: przedsiębiorcy, pracownicy, politycy,
związkowcy i pojedyncze osoby, bo przyszłość jest otwarta
i nieprzewidywalna. Wszystko może się zdarzyć, zarówno
dobre, jak i złe. Jedno jest pewne, my wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za to, by uczynić przyszłość lepszą niż
teraźniejszość.
Potraktujmy te kryzysy jako doskonałą okazję do stworzenia
bardziej innowacyjnego, udanego i lepszego świata.
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Nowa stacja sprężonego powietrza zapewnia maksymalną niezawodność

Energia z odpadów
wspiera środowisko
Hamburski zakład utylizacji odpadów Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH, należący do grupy Indaver,
jako jeden z pierwszych wyspecjalizował się w dziedzinie kontrolowanego, wysokotemperaturowego spalania odpadów niebezpiecznych i przemysłowych. Jako pierwsza spalarnia tego typu w Niemczech
od ponad 50 lat świadczy pionierskie usługi w zakresie przyjaznej środowisku utylizacji odpadów
pochodzących z przemysłu. To przedsiębiorstwo ustanowiło standardy jakości i ochrony środowiska,
które są stosowane w branży do dziś.

Spalanie wysokotemperaturowe stanowi
główny obszar działalności hamburskiego
zakładu Abfall-Verwertungs-Gesellschaft
mbH. Od zakończenia gruntownej renowacji w latach 90. ta spalarnia odpadów niebezpiecznych jest jednym z największych i
najnowocześniejszych obiektów tego typu
na świecie. Rocznie może utylizować nawet 159 000 ton śmieci. Powstające przy
tym ciepło odpadowe jest doprowadzane

4 | KAESER report

za pośrednictwem sąsiadującej elektrociepłowni do hamburskiej sieci ciepłowniczej.
W ten sposób energia uzyskiwana ze spalania zaopatruje w ciepło nawet 30 000 gospodarstw domowych.

Energia z odpadów
Spalanie wysokotemperaturowe to proces
podlegający ścisłej kontroli, który wiąże się
także ze starannym oczyszczaniem spalin

zgodnie z najnowocześniejszymi standardami. Zakład działa przez całą dobę, w trybie 24-godzinnych zmian, przez siedem dni
w tygodniu. Obejmuje dwie identyczne, niezależne od siebie linie spalania, które są na
zmianę poddawane kontroli i konserwacji.
Do każdej z nich podłączona jest instalacja
oczyszczania. Optymalne warunki spalania
oraz skuteczne oczyszczanie spalin minimalizują emisję generowaną przez zakład,

dzięki czemu nie tylko mieści się ona w
wartościach granicznych sprecyzowanych
w niemieckiej ustawie o ochronie przed imisją (17. BImSchV), lecz jest także znacznie
niższa od jeszcze bardziej restrykcyjnych
wytycznych władz Hamburga.
Sercem każdej z linii spalania jest dwunastometrowy piec obrotowy, który powoli obraca się wokół własnej osi, tłocząc odpady
i zapewniając w ten sposób ich całkowite
spalanie. Podczas gdy powstały żużel jest
schładzany w kąpieli wodnej, spaliny są
kierowane do komory dopalającej. Tam następuje eliminacja ewentualnych pozostałych związków organicznych, takich jak dioksyny i furany. W kotle na ciepło odpadowe
spaliny oddają większość swojego ciepła,
które jest wykorzystywane do wytworzenia
pary przegrzanej, a ta doprowadzana jest
do lokalnej sieci ciepłowniczej. Elektrofiltr

nych konserwacji, a w wyniku stopniowej
rozbudowy zakładu obie starsze sprężarki
o mocy 160 kW również osiągnęły granice swoich możliwości” – mówi Lars Schubert, odpowiedzialny za utrzymanie ruchu
i zarządzanie zasobami. Gdy w 2018 roku
w wyniku budowy nowego magazynu paliw wprowadzono do eksploatacji kolejne
pneumatyczne pompy membranowe, zużycie sprężonego powietrza dodatkowo się
zwiększyło. Stało się jasne, że nadszedł
czas na nową stację sprężonego powietrza.
Władze wymagały zastosowania „najlepszej dostępnej techniki” (BAT, z ang. Best
Available Technology), więc zakład AVG
Hamburg nawiązał kontakt z przedstawicielami KAESER KOMPRESSOREN. Analiza
zapotrzebowania (ADA, z ang. Air Demand
Analysis) wykazała, że potrzebne jest sprężone powietrze o wydajności równej trzy

oczyszcza schłodzone gazy z pyłu, a następnie w ramach różnych mokrych procesów oczyszczania oddzielane są metale
ciężkie, chlorowodór i dwutlenek siarki.

razy 30 m³/min przy ciśnieniu ok. 7,0 bar.
Jednak nowa stacja miała zostać tak zaprojektowana, aby nie tylko pokryć obecne
zapotrzebowanie, lecz także uwzględnić
rozwój zakładu w przyszłości. Nowa stacja
sprężonego powietrza została uruchomiona w 2021 roku. Aby zapewnić jak najlepsze warunki również pod względem przestrzennym, wybudowano nawet nową halę.
Dziś o niezawodne dostarczanie sprężonego powietrza dbają cztery sprężarki śrubowe DSDX 305 (maks. nadciśnienie robocze

Najlepsza dostępna technika
Sprężone powietrze w spalarni służy m.in.
do tłoczenia odpadów przez pneumatyczne pompy membranowe, transportowania
popiołu lotnego z kotła i elektrofiltra czy
rozpylania odpadów w rurze i komorze dopalającej. Odgrywa także ważną rolę w zabezpieczaniu instalacji, która przy ciśnieniu
poniżej 3,8 bar zostałaby wyłączona. Jak
podsumowuje Thomas Pöthe (kierownik
działu produkcji): „Nawet gdyby sprężonego powietrza zabrakło tylko na chwilę, nie
mogłoby się odbywać spalanie i cały zakład
by stanął. Dlatego instalacja doprowadzająca sprężone powietrze musi być absolutnie
niezawodna”. Tego wymogu nie spełniała
już stara stacja, której część pochodziła
z czasów renowacji z 1997 roku, a część
z roku 2014. „Mieliśmy problemy z pokryciem zapotrzebowania podczas niezbęd-

8,5 bar), a dwa energooszczędne osuszacze typu HYBRITEC DTI 668/902 uzdatniają powietrze z nowych i częściowo jeszcze
zachowanych starszych sprężarek. Całość
kontroluje nadrzędny system sterowania
SIGMA AIR MANAGER 4.0. Ponieważ
szczególne znaczenie ma niezawodność
instalacji, Thomas Pöthe wraz ze współpracownikiem Larsem Schubertem przywiązują także dużą wagę do serwisowania i
konserwacji. „Jesteśmy bardzo zadowoleni
z wysokich standardów technicznych, dobrej obsługi i niezawodnego serwisu firmy
KAESER KOMPRESSOREN” – przyznają
z satysfakcją.

Zdjęcie z lewej:
Stacja odsysania z podłączonymi pneumatycznymi pompami membranowymi.
Zdjęcie z prawej:
Dwunastometrowy piec obrotowy - serce linii
spalania odpadów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z
wysokich standardów technicznych i
niezawodnego serwisu.
(Thomas Pöthe, kierownik działu produkcji)
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Włoski specjalista od drożdży korzysta z turbodmuchaw firmy KAESER KOMPRESSOREN

Drożdże z Florencj

Ludzie produkowali drożdże już tysiące lat temu - chociażby w starożytnym Egipcie czy Chinach. Z kolei
w średniowiecznych browarach istniał nawet odrębny zawód związany z kultywacją tych mikroorganizmów,
a w XIX wieku opracowano pierwsze procesy przemysłowe mające na celu wytwarzanie drożdży piekarniczych. Z miłości do tej wielowiekowej tradycji i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wytwórczych,
florencka firma ZEUS IBA w pełni poświęciła się przemysłowej produkcji drożdży.

W sercu Florencji, w odległości zaledwie
20 minut rowerem od kościoła Santa Maria Novella i od Palazzo Pitti, znajduje się
siedziba firmy ZEUS IBA. Początki tego
rodzinnego przedsiębiorstwa, którym do
dziś kieruje rodzina Grechi, sięgają lat 50.
XX wieku, kiedy to zakład produkował owocowe galaretki i cukier żelujący. Niedługo
później podjęto pierwsze kroki w kierunku
przemysłowej produkcji drożdży piekarniczych, które od lat 80. są już podstawowym
produktem tej firmy. Kamieniem milowym
było założenie w 2016 roku spółki joint
venture wspólnie z LALLEMAND – światowym producentem drożdży dla przemysłu
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piekarniczego. Od 2020 roku firma należy
już w 100 procentach do grupy Lallemand,
co pozwoliło temu rodzinnemu przedsiębiorstwu, wciąż mocno zakorzenionemu w
swojej tradycji, otworzyć się na nowe, globalne rynki.

Cudowne rozmnożenie
Drożdże piekarnicze, mikroskopijne, jednokomórkowe grzyby o eliptycznym kształcie,
produkowane na skalę przemysłową przez
florenckiego specjalistę ZEUS IBA, powstają w wyniku kultywacji naturalnie występującego gatunku Saccharomyces cerevisiae.
Polega to na rozmnażaniu jednego szcze-

pu, tzw. czystych kultur drożdży, aż do
uzyskania pożądanej ilości drożdży piekarniczych. Przy zastosowaniu idealnej temperatury i pożywki, z 2 gramów czystych
kultur drożdży można w niecały dzień w
wyniku fermentacji wyhodować aż kilka ton
drożdży piekarniczych. O właściwościach
i jakości gotowego produktu decyduje pożywka (melasa z buraków cukrowych, fosfor i związki azotu) oraz warunki, w jakich
przeprowadzany jest proces (temperatura,
czas, wilgotność). Fermentacja może przebiegać zarówno anaerobowo, jak i aerobowo, a ponieważ te dwa rodzaje fermentacji
dzieli jedynie cienka granica, podczas reali-

Decydujące znaczenie mają duże
oszczędności energii oraz niemal
bezobsługowa praca urządzeń.
(Alessio Piccini, utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo procesów, ZEUS IBA, Florencja)

ji

zacji poszczególnych etapów produkcji potrzeba dogłębnej, fachowej wiedzy. Dzięki
zastosowaniu określonej ilości odpowiedniej substancji we właściwym momencie
można pokierować procesem w wybranym
kierunku, aby w efekcie otrzymać nie alkohol, lecz drożdże piekarnicze. Produkcja
odbywa się głównie w warunkach aerobowych, dlatego ważnym elementem jest tlen,
który jest doprowadzany w dużych ilościach
pod ścisłą kontrolą najnowocześniejszych
przyrządów elektronicznych.

Całkowita pewność
Przed modernizacją zakładu powietrze do
procesów napowietrzania doprowadzało
siedem dmuchaw różnych producentów.
Do problemów, z jakimi musieli się mierzyć
specjaliści od drożdży, należały hałas, duże
zużycie wody i wysokie koszty, m.in. z powodu ciągłych konserwacji i wymiany oleju.
„Obsługa też nie była zbyt wygodna, ponieważ instalacje trzeba było włączać i wyłączać ręcznie, a sterowanie było analogowe”
– wspomina Alessio Piccini, odpowiedzial-

ny za utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo
procesów. „Do tego w starych instalacjach
wciąż dochodziło do problemów z zaworami sterującymi. Poza tym sposób pracy był
mało wydajny”. W roku 2016 stało się już
jasne, że trzeba zacząć działać.
Rozwiązanie w postaci turbodmuchaw
KAESER PillAerator zapowiadało dużą
poprawę. Ponieważ urządzenia te są wyposażone w łożyska magnetyczne, pracują
bezstykowo i nie wymagają środków smarnych, a co za tym idzie – nie ulegają zużyciu. Eliminuje to potrzebę okresowych wymian oleju i łożysk. W wyniku zastosowania
nowej technologii spodziewano się także
wyraźnych oszczędności energii, chciano
jednak mieć całkowitą pewność, że te założenia będą się pokrywać z rzeczywistością. Dlatego w dotychczasowej instalacji
wymieniono początkowo jedną turbodmuchawę na próbny okres dwóch miesięcy.
Alessio Piccini był ciekaw rezultatów
i się nie zawiódł. Efekty przeszły jego oczekiwania: turbodmuchawa firmy

KAESER KOMPRESSOREN pozwoliła
zaoszczędzić aż 25 procent energii. To był
znak do rozpoczęcia wymiany całej stacji.
Dziś w zakładzie pracuje dziesięć turbodmuchaw KAESER PillAerator LP 8000,
które zaopatrują w powietrze sześć jednostek fermentacyjnych. Alessio Piccini jest z
modernizacji bardzo zadowolony: „Dzięki
nowym dmuchawom zmniejszamy zużycie
energii w sumie o 30 procent i oszczędzamy w porównaniu ze starymi instalacjami
około 0,5 MWh rocznie”. Mniejsze zużycie energii pozwoliło firmie ZEUS uzyskać
świadectwa efektywności energetycznej
TEE, przyznawane przedsiębiorstwom
przez GSE1. W ten sposób turbodmuchawy
KAESER PillAerator podwójnie przyczyniają się do obniżenia kosztów firmy.1. GSE

1
GSE to spółka państwowa, która promuje i
wspiera korzystanie z odnawialnych źródeł energii we
Włoszech.

Zdjęcie: Adobe Stock

Zdjęcie: Adobe Stock

Zdjęcie: ZEUS IBA S.R.L., Firenze

Dzięki turbodmuchawom LP 8000 koszty
energii obniżyliśmy o ok. 25 procent.
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Ochrona zabytków przy użyciu nowoczesnych sprężarek przewoźnych

Renowacja zabytkowego
kościoła
W rumuńskiej wsi Geoagiu, w
Transylwanii, do dziś stoi jedna
z najstarszych średniowiecznych
kaplic w Rumunii. Odpowiedzi na
pytanie o datę jej powstania archeolog Gheorghe Petrov szukał
przez dekadę od początku lat 90.
XX wieku. Podczas prac wykopaliskowych wraz ze swoim zespołem odsłonił ponad 200 grobów,
z których najstarsze sięgały
czasów panowania króla Władysława I Świętego (1077–1095)
i króla Kolomana I Uczonego
(1095–1116).

Romańska kaplica w Geoagiu jest jedną z
najstarszych zachowanych budowli sakralnych w Rumunii. Dokładna data jej wybudowania jest nieznana, jednak na podstawie
znalezisk archeologicznych, w szczególności grobów odkrytych na przykościelnym
cmentarzu datowanych na 1100 rok n.e.,
można wnioskować, że kościół stał tu już
pod koniec XI wieku. Rotunda służyła jako
kościół do końca XVI wieku, kiedy to na terenie przykościelnym obok niej zbudowano
nowy kościół (ewangelicko-reformowany).
Dziś wciąż można tam znaleźć cenne organy ręki organmistrza Istvána Kolonicsa.
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Zdjęcie z prawej: Do pracy z najróżniejszymi
specjalistycznymi urządzeniami do renowacji fasad potrzebne jest sprężone powietrze.
Zdjęcie na dole: Liczne pamiątki także na zewnątrz kościoła przywołują rzymskie czasy.

Co ciekawe, zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz kościoła można znaleźć liczne
pamiątki z czasów rzymskich, np. posągi
dwóch lwów zdobiące portal – prawdopodobnie dary wotywne złożone w intencji
uzdrowienia chorych, korzystających z pobliskich term. Na prawo od wejścia znajduje
się relief przedstawiający półboga Herkulesa, czczonego przez rzymskich żołnierzy,
a zaraz obok wbudowana w mur płyta nagrobna z portretem Rzymianki.

Spore wyzwania

Bohaterowie „Made in Germany”
Do pracy ze specjalistycznymi urządzeniami do renowacji fasad: odsysacza pyłu,
myjki wysokociśnieniowej, maszyny do
czyszczenia suchym lodem, myjki parowej
itp., potrzebne jest sprężone powietrze.
ALPIN SHUNT do zasilenia swoich urzą-

dzeń wykorzystała sprężarki przewoźne
firmy KAESER KOMPRESSOREN typu
MOBILAIR 31 oraz MOBILAIR 82. Maszyny te, wyposażone w nowoczesne, oszczędzające paliwo silniki wysokoprężne oraz
solidne obudowy, sprostają nawet najtrudniejszym wymaganiom związanym z pracami budowlanymi. Pokrywy wykonane z
rotacyjnie odlewanego polietylenu obniżają
ich środek ciężkości, a dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze urządzenia te są doskonałym partnerem do pracy. Łatwy dostęp do
wszystkich elementów wymagających konserwacji pozwala uniknąć niepotrzebnych
przestojów. Ma to szczególne znaczenie
dla terminowej realizacji prac renowacyjnych. Dzięki wbudowanemu generatorowi,
sprężarka MOBILAR 82 ma zawsze dostęp
do mobilnego źródła prądu. Do prac wewnątrz budynku służą z kolei bezemisyjne
wersje e-Power, wyposażone w energooszczędny silnik elektryczny.

Wszystkie ilustracje: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Aby zachować tę wyjątkową budowlę dla
przyszłych pokoleń, Reformowana Diecezja Transylwanii zleciła w 2021 roku firmie budowlanej Domino Construct Expert
odrestaurowanie obiektu. Do przeprowadzenia rozległych prac renowacyjnych na
fasadzie potrzeba było nie tylko szerokiej wiedzy technicznej i profesjonalnego
sprzętu, lecz także umiejętności pracy na
wysokościach. Odpowiednie wsparcie w
tym zakresie przyszło ze strony firmy zajmującej się odnawianiem fasad ALPIN
SHUNT. Przedsiębiorstwo to, założone w
2009 roku przez prezesa Cseresznyesa,
wyspecjalizowało się w odnawianiu i profesjonalnym czyszczeniu fasad zabytków
i budynków historycznych, na co jest dziś
bardzo duże zapotrzebowanie. Pracując
nad takimi zadaniami specjalnymi, eksperci z ALPIN SHUNT korzystają z różnorodnego i technologicznie zaawansowanego
sprzętu, m.in. do najróżniejszych nowoczesnych procesów piaskowania, czyszczenia
suchym lodem czy wodą. Do czyszczenia
i odnawiania wysokich zabytków (np. wież
kościelnych) lub konstrukcji metalowych
(np. blaszanych dachów) często konieczne
jest zastosowanie rozwiązań alpinistycznych, a także podnośników. Tak było również w przypadku prac przy romańskiej kaplicy w Geoagiu.

Sprężarki przewoźne KAESER
KOMPRESSOREN zapewniły nam
wysokiej jakości sprężone powietrze
do wszystkich naszych urządzeń
renowacyjnych.
(István Cseresznyes, właściciel ALPIN SHUNT)
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Nowy układ sprężonego powietrza dba o niezawodną i wydajną pracę bez przestojów

Zdjęcie: Adobe Stock

Inwestycja dla oszc

Działalność leśna jest prowadzona w wielu ze 140 wiejskich i miejskich gmin należących do prowincji
Quebec i należy do najważniejszych sektorów napędzających lokalną gospodarkę. Oferuje wykwalifikowanym pracownikom około 60 000 dobrze płatnych miejsc pracy, z których utrzymuje się tu wiele rodzin. Z
tutejszych materiałów wytwarza się różne innowacyjne produkty wykorzystywane do budowy niezliczonych
budynków, mostów, centrów sportowych i stadionów.
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Wszystkie ilustracje: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

czędności

Nadrzędny system sterowania
SIGMA AIR MANAGER 4.0 monitoruje wszystkie parametry robocze.

Od początku kryzysu zdrowotnego jesteśmy świadkami globalnego deficytu surowców na niespotykaną skalę. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy często wymienia
się rosnące na całym świecie zapotrzebowanie zderzające się z niewystarczającymi
mocami produkcyjnymi. Do tego dochodzą
problemy z transportem od dostawców
i przerwy w produkcji. Związany z tym
wszechobecny niedobór surowców odbija
się na przemyśle drzewnym, przez co takie firmy jak Resolute Forest Products mają

KAESER report | 11

Czas na nowe
Aby ocenić zastaną sytuację i określić dokładne potrzeby przedsiębiorstwa związane ze sprężonym powietrzem, Stéphane
Fortin wraz ze swoim zespołem z centrali
KAESER KOMPRESSOREN Kanada przeprowadzili najpierw analizę zapotrzebowania na sprężone powietrze (ADA). „Ze
względu na specyficzne wymagania instalacji produkcyjnych dotychczasowy układ
sprężonego powietrza w zakładzie Saint-Félicien był dość złożony” – wspomina
Stéphane Fortin. „Jedna sprężarka pochodziła z roku 1982, a druga z 1995, więc obie
były już przestarzałe. Pracowały stale bez
względu na rzeczywiste zapotrzebowanie,
przez co zużywały nieproporcjonalnie dużo

Zdjęcie z lewej: Dzięki dwóm zbiornikom sprężonego powietrza po 5000 litrów i rurom odpowiednich rozmiarów ciśnienie jest utrzymywane
na stałym poziomie.
Zdjęcie pośrodku: W oddziale Saint-Félicien przetwarza się rocznie 480 000 ton drewna.
Zdjęcie z prawej: Do różnorodnego asortymentu firmy Resolute Forest należą m.in. drewniane produkty budowlane.

trudności ze sprostaniem rynkowym wymaganiom. Resolute Forest Products to
światowy lider w przemyśle przetwórstwa drzewnego oferujący szeroki asortyment (np. drewniane produkty budowlane, celulozę czy papierowe ręczniki) w
ponad 60 krajach. Firma posiada 40 oddziałów w USA i Kanadzie, a także własne elektrownie. Firma Resolute Forest
jest znana z prowadzenia działalności w
sposób przyjazny środowisku. Całe 100
procent zarządzanych przez nią lasów
jest objętych certyfikatami potwierdzającymi zgodność z międzynarodowymi
standardami zrównoważonej gospodarki leśnej. W ostatnich latach firma Resolute dzięki swojej pionierskiej roli w obszarach odpowiedzialności społecznej,
zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego zyskała uznanie nie tylko w
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regionie, ale także na całym świecie. W oddziale Saint-Félicien na północy Quebecu
przetwarza się rocznie 480 000 ton drewna.
Aby zaspokoić zapotrzebowanie rynkowe
także w obecnych trudnych warunkach,
kierownictwo mocno koncentruje się na
zagwarantowaniu maksymalnej wydajności operacyjnej i niezawodności. Dotyczy to
oczywiście także dostarczania sprężonego
powietrza, ponieważ od jego dostępności
zależy działanie instalacji pneumatycznych
wykorzystywanych do niemal każdego procesu w zakładzie (transportu pni, korowania, cięcia, transportu tarcicy).
Poszukując godnego zaufania partnera,
firma zwróciła się do centrali KAESER
KOMPRESSOREN Kanada w Boisbriand
(aglomeracja Montréal) z prośbą o szczegółową analizę możliwych ulepszeń instalacji sprężonego powietrza.

energii. Stara instalacja nie była wyposażona w czujniki ani system sterowania, więc
nie można było określić rzeczywistej wydajności instalacji. Ponadto zbyt mały system
rozdzielczy powodował niepożądane wahania ciśnienia w sieci”. Modernizacja była
konieczna. Celem było zwiększenie wydajności, lepsze monitorowanie i większa
niezawodność doprowadzania sprężonego
powietrza.
Nowa stacja sprężonego powietrza składa się z trzech sprężarek śrubowych typu
CSD 125, nadrzędnego systemu sterowania SIGMA AIR MANAGER 4.0 i dwóch
zbiorników sprężonego powietrza po 5000
litrów każdy, do których prowadzą z kompresorowni bezpośrednie rury odpowiednich rozmiarów i które pomagają utrzymać
ciśnienie w układzie na stałym poziomie.
Już samo zastosowanie nowych zbiorni-

SIGMA AIR MANAGER pomaga unikać
kosztownych przestojów.
(Stephane Fortin, Sprzedaż KAESER COMPRESSORS Kanada)

Od czasu modernizacji systemu przez firmę
KAESER KOMPRESSOREN, która zapewniła maksymalną dostępność sprężonego
powietrza, przetwarzanie drewna w Saint
Félicien odbywa się niezwykle sprawnie, a
ze względu na 5-letnią gwarancję przedsiębiorstwo może skorzystać z jeszcze lepszego planu finansowego.

Wszystkie zdjęcia: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

townych przestojów spowodowanych brakiem dostępności sprężonego powietrza,
SIGMA AIR MANAGER 4.0 dba o to, aby
jednocześnie pracowały tylko dwie sprężarki śrubowe, podczas gdy trzecia stanowi
urządzenie rezerwowe. Ponadto SIGMA
AIR MANAGER 4.0 zapewnia równą liczbę
godzin pracy wszystkich trzech sprężarek i
tym samym zgodność z planem prac konserwacyjnych.

Zdjęcie: fotolia.com

ków powietrza pozwoliło obniżyć ciśnienie
robocze o prawie 1 bar, co zmniejszyło zużycie energii o 6 procent. Także nowy regenerowany na ciepło osuszacz adsorpcyjny
KBD 1300 marki KAESER zużywa znacznie mniej energii niż dotychczasowe rozwiązanie. Ponadto potrzebuje on do pracy
zaledwie 1 procent strumienia sprężonego
powietrza, podczas gdy stare urządzenie zużywało aż 15 procent. Szczegółowe
analizy wykazały także, że w starej sieci
doprowadzającej sprężone powietrze do
punktów poboru nie dało się uniknąć niepożądanych spadków ciśnienia. Nowy system Smart Pipe optymalizuje działanie sieci
sprężonego powietrza i utrzymuje ciśnienie
na stałym poziomie. Aby uniknąć kosz-
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Tutaj robi się czasem bardzo gorąco – i to dosłownie. Jako akredytowane laboratorium badawcze,
CTC advanced GmbH andandSaarbrücken zajmuje
się m.in. testowaniem produktów związanych z
elektromobilnością, telekomunikacją i systemami
płatniczymi. Badania te często polegają na określeniu wytrzymałości produktów, a do szczególnie
niebezpiecznych testów, np. na akumulatorach
litowo-jonowych, wykorzystywane jest specjalne
oprzyrządowanie. Eksperci z CTC advanced muszą
być więc przygotowani na wszystko.

Sprężone powietrze jest dl
co prąd. Na przerwy w do

(Sascha Sander, Manag

Skrót w nazwie firmy CTC oznacza Consulting, Testing and Certification (z ang. doradztwo, testowanie i certyfikacja) – i to doskonale opisuje zakres usług świadczonych przez to niemieckie akredytowane laboratorium badawcze. Powstało ono w 1998 roku w
wyniku przekształcenia urzędu ds. zezwoleń telekomunikacyjnych
(BZT) i pomaga przedsiębiorstwom w opracowywaniu i wdrażaniu
planów kwalifikacji produktów, określaniu zgodności produktów z
wymogami oraz spełnianiu coraz bardziej złożonych wymogów
certyfikacyjnych na rynkach międzynarodowych. Dzięki swojemu
wieloletniemu doświadczeniu firma CTC advanced jest obeznana
w światowych przepisach dotyczących dopuszczania produktów
do użytku, a jako członek wielu międzynarodowych zespołów eksperckich jest pod tym względem zawsze na bieżąco.

Gruntowne testy
Paleta produktów poddawanych gruntownym badaniom w laboratoriach i kabinach testowych jest bardzo szeroka i obejmuje np.
podzespoły motoryzacyjne (takie jak akumulatory do pojazdów
elektrycznych), zbliżeniowe karty kredytowe, aparaty słuchowe i
inne urządzenia medyczne czy paszporty biometryczne.
Produkty mogą być sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa
elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej czy niemal
wszystkich technologii bezprzewodowych (od 0 do 500 GHz).
W laboratorium CTC testowane są różne terminale płatnicze pod
kątem zgodności ze środkami płatniczymi (takimi jak karty kredytowe
czy mobilne systemy płatności).

Laboratorium badawcze CTC advanced w Saarbrü
doradztwo, badania i certyfikacje

Wszystko w
jednym mie
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la nas równie istotne
ostawie nie możemy
sobie pozwolić.

ger of IT & Facility, Company Management)

ücken:

w
ejscu

Sascha Sander, Manager of IT & Facility, obok dwóch sprężarek śrubowych SK 22.

W swoich laboratoriach symulacyjnych
CTC advanced testuje odporność produktów na czynniki środowiskowe (np. mgłę
solną, niskie i wysokie temperatury) lub nawet – jak w przypadku testów bezpieczeństwa akumulatorów – poddaje je badaniom
niszczącym. Testy w laboratoriach elektronicznych systemów płatności i identyfikacji
elektronicznej weryfikują, czy urządzenia
do płatności bezgotówkowych, takie jak
karty kredytowe i czytniki kart, spełniają
kryteria dopuszczenia do użytku.
We wszystkich pięciu budynkach należących do laboratorium potrzebne jest sprężone powietrze. Niemal wszędzie służy ono
do transportowania badanych obiektów, np.
w komorze próżniowej, komorze z mgłą solną czy komorze pyłowej, podobnie jak na
ekranowanych stanowiskach do badania
technologii bezprzewodowych. Sprężone
powietrze jest ważne także w różnych dużych stacjach badania drgań podzespołów
motoryzacyjnych, gdzie stoły testowe są łożyskowane pneumatycznie. Dotyczy to także największego urządzenia Shaker o sile
300 kN (do badania drgań przy zmiennych
warunkach klimatycznych), którego sama
płyta główna z łożyskiem pneumatycznym
waży trzy tony, a całkowita masa urządzenia przekracza 30 ton. W laboratorium badającym systemy płatnicze wykorzystuje
się specjalnie opracowany, zaawansowany,
kopułowaty stół testowy, na którym rozmaite terminale płatnicze są sprawdzane pod
kątem zgodności z różnymi (zbliżeniowymi) kartami. Tutaj sprężone powietrze wytwarza próżnię na zasadzie eżektora, aby
umożliwić precyzyjne zasysanie poszczególnych kart.

Droga do KAESER
KOMPRESSOREN
Niemieckie przedsiębiorstwo stale się rozwija, dlatego obie starsze sprężarki tłokowe
szybko przestały pokrywać zapotrzebowa-

nie na sprężone powietrze. Sascha Sander
(Manager of IT & Facility) stanął przed wyzwaniem nowego rozplanowania instalacji
doprowadzającej sprężone powietrze w
laboratorium.
Pytanie brzmiało: jak to zrobić? „Kluczowym momentem było seminarium poświęcone sprężonemu powietrzu zorganizowane przez KAESER KOMPRESSOREN
w Bochum, na które trafiłem przy okazji
poszukiwania informacji. Bardzo mnie ono
zmotywowało i dodało pewności, że sobie poradzę” – wspomina Sascha Sander.
Otrzymał wsparcie ze strony przedstawicieli firmy KAESER KOMPRESSOREN
oraz jej partnera – INDRUBA GmbH z
Saarbrücken. Ponieważ wiele punktów
poboru jest od siebie bardzo oddalonych,
zastosowano sprężarki zdecentralizowane,
takie jak sprężarka tłokowa EUROCOMP
EPC 630-250 w budynku głównym, gdzie
przeprowadzane są liczne testy technologii
bezprzewodowych i badania kompatybilności elektromagnetycznej. W innym budynku,
gdzie sprawdza się bezpieczeństwo podzespołów do pojazdów elektrycznych, zainstalowano AIRCENTER SX 4. Zasilanie w
sprężone powietrze w dwóch kolejnych halach odbywa się centralnie ze 100-procentową rezerwą uzyskaną za sprawą sieci rur
w kształcie pierścienia, dzięki której można
odłączyć poszczególne komponenty, np. na
czas konserwacji, i zastosować obejście,
które nie wpływa na dostępność sprężonego
powietrza. Teraz pracują tutaj jedna stacja
AIRCENTER SM 12, dwie sprężarki śrubowe SK 22 z osuszaczami chłodniczymi typu
SECOTEC TB 19 oraz jeden system stabilizacji ciśnienia DHS 4.0, a wszystko jest
monitorowane i sterowane przez nadrzędny
system sterowania SIGMA AIR MANAGER
4.0. „Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani także na rozwój działalności w przyszłości” – stwierdza z zadowoleniem Sascha Sander.
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Laboratorium dentystyczne Schulz korzysta z kompresorów tłokowych

Dla pię

Proporcjonalne, indywidualne, naturalne – takie powinny być idealne implanty stomatologiczne. Realizacja
tych założeń to jasny cel laboratorium dentystycznego Schulz w Norymberdze. Wykonuje się tam naturalne i funkcjonalne implanty, które zdobią uśmiechy wielu pacjentów.
Laboratorium dentystyczne założone przez
Petera Schulza (mistrza techniki dentystycznej) w grudniu 2000 roku od ponad
20 lat jest znanym i cenionym partnerem
różnych gabinetów stomatologicznych w
Norymberdze i okolicach. Jego wnętrza są
jasne i przyjemne – światło wpada z każdej strony i oświetla stanowiska pracy, przy
których w skupieniu i z wprawą pracują
specjaliści. Duża i przejrzysta przestrzeń
w laboratorium stanowi część kultury tego
przedsiębiorstwa i jak mówi jego założyciel
Peter Schulz: „służy zachowaniu niezmiennie wysokich standardów jakości”.

Sprężone powietrze dla pięknego
uśmiechu
Sprężone powietrze odgrywa w laboratorium dentystycznym, podobnie jak w większości zakładów, kluczową rolę, ponieważ
jest wykorzystywane do najróżniejszych
procesów, w tym do przedmuchiwania i
oczyszczania powierzchni. Zasila także
piaskarki stosowane na wszystkich stano-
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wiskach do piaskowania masy cementowej
i zalewowej. Również turbina stomatologiczna, służąca do uszlachetniania powierzchni, wymaga sprężonego powietrza,
podobnie jak piece, które w temperaturze
800–900°C topią pellet wykorzystywany do ceramicznych implantów. Jednym z
najciekawszych zastosowań sprężonego
powietrza jest frezarka CAD/CAM (CAD to
skrót od „computer aided design – projektowanie wspomagane komputerowo, a CAM
od „computer aided manufacturing” – produkcja wspomagana komputerowo). W nowoczesnej stomatologii CAD/CAM oznacza
zaawansowany technologicznie i wspoma-

gany komputerowo proces projektowania i
wytwarzania koron dentystycznych, mostków, implantów, nakładek itp. Obróbce są
poddawane takie materiały, jak tlenek cyrkonu, ceramika, tytan, metal, stopy metali,
pełna ceramika i wysoko wydajne tworzywa sztuczne. Chcąc nadążyć za rozwojem
branży, norymberskie laboratorium dentystyczne zainwestowało przed dwoma laty w
tę nową, przyszłościową technologię.

Gotowi na digitalizację
Po zakupie nowej frezarki CAD/CAM
kompresor
tłokowy
firmy
KAESER
KOMPRESSOREN, który ku zadowoleniu

Jakość jest najważniejsza.
Dlatego potrzebuję dobrych i
niezawodnych urządzeń.
(Peter Schulz, mistrz techniki dentystycznej i właściciel)

ęknego uśmiechu
kierownictwa niezawodnie służył w laboratorium przez 20 lat, okazał się za mały,
by pokryć zwiększone zapotrzebowanie na
sprężone powietrze. Peter Schulz skontaktował się więc z przedstawicielem KAESER
KOMPRESSOREN: „Koniecznie chciałem
kupić sprężarkę marki KAESER” – wspomina z uśmiechem – „żeby mieć pewność,
że będzie równie niezawodna jak jej poprzedniczka”. Ze względu na wielkość zapotrzebowania w laboratorium (wydajność

do 570 l/min, ciśnienie do 11 bar) i przede
wszystkim na ograniczoną przestrzeń wybór padł na kompresor tłokowy i.Comp 9
TOWER T, w przypadku którego blok
sprężarki, zbiornik sprężonego powietrza,
osuszacz chłodniczy i wewnętrzny system
sterowania SIGMA CONTROL 2 są od razu
gotowe do podłączenia i umieszczone w
jednej obudowie, zajmującej około jednego metra kwadratowego. To mała maszyna
idealna do małych przestrzeni.
Jednak i.Comp 9 TOWER T ma o wiele
więcej zalet, dzięki którym sprawdza się w
codziennej pracy laboratorium dentystycznego – mowa przede wszystkim o zużyciu
energii. Dzięki silnikowi z regulowaną prędkością obrotową, maszyny te są bardzo
energooszczędne i dostarczają dokładnie
tyle sprężonego powietrza, ile faktycznie
potrzeba. W efekcie i.Comp 9 TOWER T
ma też znacznie lepszy współczynnik mocy
specyficznej niż konwencjonalny kompresor tłokowy. Ta oszczędność przekłada
się bezpośrednio na koszty operacyjne
laboratorium. Obliczenia potwierdziły, że
dostępna przestrzeń jest wystarczająca do

Zdjęcie u góry z lewej: W laboratorium dentystycznym sprężone powietrze jest potrzebne na każdym stanowisku roboczym.
Zdjęcie u góry pośrodku: Praca wymaga
dużego skupienia i wprawy.
Zdjęcie u góry z prawej: Proporcjonalność,
indywidualność i naturalność to recepta na
idealne implanty stomatologiczne.

ustawienia nowego kompresora tłokowego.
Jednak czasem potrzeba dodatkowych,
kreatywnych rozwiązań do zainstalowania
urządzeń w ich docelowym miejscu. W tym
przypadku trzeba było tymczasowo rozebrać jedną ściankę, aby zapewnić dostęp
do miejsca montażu, po czym postawić ją
z powrotem.
Nowy kompresor tłokowy i.Comp 9 TOWER
T zawitał w laboratorium dentystycznym
przed dwoma laty, a Peter Schulz wciąż
może się cieszyć dostępnością sprężonego powietrza, niezawodnym działaniem i
oszczędnością energii. Jest jeszcze jeden
powód do zadowolenia: ponieważ spełniono wymogi BAFA dotyczące wyjątkowo
efektywnych energetycznie inwestycji, udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości
30 procent ceny zakupu.

Kompaktowa maszyna i.Comp 9 TOWER T
mieści się w niewielkim pomieszczeniu.
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Oczyszczalnia ścieków w Wilischthal (Rudawy, Niemcy) stawia na systemy odzysku ciepła

Podwójna
oszczędność

Rudawy są uznawane za jedne z najpiękniejszych gór Niemiec. Pełno w nich historycznych perełek z czasów, gdy parano się tam górnictwem. Oferta rekreacyjna jest tu bardzo
bogata i każdego roku przyciąga turystów z całego świata. Ze względu na walory krajobrazowe i historyczne górniczy region Rudaw został w 2019 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W sercu tego urokliwego regionu leży gmina Gelenau. Za oczyszczanie ścieków odpowiedzialny jest tu założony w 1991 roku
komunalny podmiot prawa publicznego
Abwasserzweckverband „Wilischthal”. Przy
równoważnej liczbie mieszkańców na po-
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ziomie 16 800 oczyszczalnia jest obecnie
obciążona w ok. 90 procentach.
Ścieki są oczyszczane w procesie całkowicie biologicznym, w dwóch okrągłych osadnikach z osadem czynnym – wstępnym i
wtórnym.

Modernizacja technologiczna
Oczyszczanie ścieków wymaga złożonej
struktury technicznej oraz stałej konserwacji i modernizacji z myślą o zapewnieniu
niezawodności, zrównoważonego rozwoju
i rentowności zakładu. Uwagi wymagają

przy tym także instalacje związane z doprowadzaniem tlenu do obu osadników.
Obie wykorzystywane dmuchawy walcowe
już się zestarzały, a poziom hałasu był bardzo wysoki, co dało się wyraźnie słyszeć
w budynku zakładu położonym nad nimi.
Ponieważ każdy z obu osadników obsługiwała jedna dmuchawa, nie było mowy
o rezerwie. Ponadto stare urządzenie nie
było energooszczędne. Stało się jasne,
że pod względem zużycia energii i emisji
CO2 nowoczesne urządzenia sprawdzą się
dużo lepiej. Było to wystarczającym powodem dla dyrektora Matthiasa Bauera, żeby
wspólnie z zespołem z oczyszczalni zaplanować modernizację urządzeń. Nastał czas
intensywnych kalkulacji i porównań ofert
różnych dostawców, co było konieczne, ponieważ dwukrotnie skorzystano z dofinansowania.
Wymagania, jakie musiała spełnić nowa
stacja dmuchaw, były wysokie. Oczywiście powinna pracować cicho i wydajnie,
zapewniać konieczną rezerwę i dawać
dużo większe możliwości regulacji niż stara
stacja, którą można było jedynie włączać
i wyłączać. Nowa stacja powinna działać
w doskonałej synergii z dotychczasowym
systemem sterowania procesem, który rejestruje określone wartości istotne dla działania oczyszczalni (tlen, amon, azotan),
stanowiące podstawę do regulacji stacji
dmuchaw. Z porównania ofert dostawców
wynikało jasno, że urządzenia KAESER
KOMPRESSOREN wyróżniają się korzystniejszymi parametrami technicznymi.
Do tego doszedł jednak kolejny decydujący
czynnik: nikt inny nie był w stanie dostarczyć dmuchaw na tyle małych, by zmieściły
się w luce prowadzącej do piwnicy, gdzie
urządzenia miały zostać zamontowane.
Pozytywny efekt uboczny tego był taki, że
dzięki mniejszym wymiarom tam, gdzie
wcześniej zmieściły się tylko dwie dmuchawy śrubowe, teraz mogą stać aż trzy. Tak
spełniono również wymóg rezerwy.
Dziś w pomieszczeniu technicznym oczyszczalni Gelenau znajdują się trzy dmuchawy
śrubowe DBS 220 L SFC z przetwornicą
częstotliwości napowietrzające oba osadniki z osadem czynnym oraz jedna dmuchawa BB 52 C do osadnika piasku.

Cel osiągnięty
Czy cel znacznego ograniczenia emisji CO2
został zrealizowany? Jak pokazują dzisiejsze raporty, udało się ją obniżyć o całe 40
ton rocznie.
Różnicę widać wyraźnie w niższych kosztach. Istnieje jednak możliwość dodatkowych oszczędności, ponieważ najciekaw-

Przede wszystkim cenimy sobie
absolutną niezawodność i
opłacalność stacji dmuchaw.
(Ralf Scheidhauer, kierownik oczyszczalni ścieków Gelenau)

szą funkcją tej stacji jest wykorzystywanie
ciepła dmuchaw do odciążenia instalacji
ogrzewającej budynek zakładu. Dotychczas zużywała ona ok. 7300 litrów oleju
opałowego rocznie, co generowało spore koszty. Przy nowym rozwiązaniu ciepło
wytwarzane podczas sprężania jest odprowadzane przez wymiennik ciepła i doprowadzane przez duży bufor do instalacji
ogrzewania podłogowego. Pozwoliło to na
obniżenie zużycia oleju opałowego o 60
procent. Oznacza to także zmniejszenie
emisji CO2 o dodatkowe 14 ton rocznie. W
dzisiejszych czasach, gdy zastępowanie
paliw kopalnych jest tak żywotną kwestią,
to bardzo imponujący wynik.

Zdjęcie u góry: Dzięki kompaktowej budowie
dmuchaw śrubowych można było zadbać
także o rezerwę.
Zdjęcie na dole: W zakładowym laboratorium
regularnie przeprowadza się badania wody.

Matthias Bauer i Ralf Scheidhauer są niezmiernie zadowoleni z nowej stacji dmuchaw
firmy KAESER KOMPRESSOREN, która
brawurowo spełnia wszystkie wymogi. Wisienką na torcie jest umowa pełnego serwisu, dzięki której zakład nie musi się już o nic
więcej martwić.
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Firma Dinnissen wybrała sprężarki KAESER KOMPRESSOREN

Globalny lider
inżynierii procesowej

Dinnissen optymalizuje, wprowadza innowacje i automatyzuje kompletne procesy klientów za sprawą dopasowanych rozwiązań.

Dążyć do znalezienia perfekcyjnego rozwiązania, postrzegać problemy jako możliwości i robić wszystko
tak, jak należy, nawet gdy nikt nie patrzy – taka jest filozofia firmy Dinnissen, dzięki której to holenderskie
rodzinne przedsiębiorstwo z siedzibą w Sevenum stało się światowym liderem na rynku inżynierii procesowej w produkcji proszków, pelletów i granulatów.
W roku 1948 firma Dinnissen stworzyła
pierwszą maszynę dla swojego klienta z
branży mieszanek paszowych. Dziś miliardy ludzi każdego dnia korzystają z produktów, które zetknęły się z maszynami Dinnissen. Ten specjalista w dziedzinie inżynierii
procesowej z siedzibą w Sevenum (Holandia) opracowuje innowacyjne zastosowa-
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nia zarówno do pojedynczych maszyn, jak
i do kompletnych linii procesowych. Dzięki
filozofii firmy opierającej się na kreatywności i zorientowaniu na sukces oraz dzięki
70-letniemu doświadczeniu w rozmaitych
projektach produkty Dinnissen znajdują
zastosowanie w najróżniejszych branżach:
spożywczej, mleczarskiej, paszowej czy

chemicznej. Firma Dinnissen optymalizuje, wprowadza innowacje i automatyzuje
kompletne procesy klientów za sprawą
dopasowanych rozwiązań, które sama
opracowuje, wytwarza i testuje. Celem jest
zmaksymalizowanie wydajności całego
procesu. I od ponad 70 lat ten specjalista
odnosi w tym zakresie prawdziwe sukce-

Sprężarki śrubowe ASD 40 T z systemem odzysku ciepła.

sy. Do tego jednak potrzeba przestrzeni.
W ramach rozbudowy tego innowacyjnego
przedsiębiorstwa wybudowano dodatkowe
neutralne energetycznie hale produkcyjne. Podczas zwiedzania zakładu kierownik
operacyjny Wouter Kuijpers z dumą prezentuje nowe hale o powierzchni 4200 m² z
technologicznie zaawansowanym parkiem
maszynowym. W pierwszej z nich, rozświetlonej naturalnym światłem wpadającym
przez duże okna dachowe, znajduje się w
pełni automatyczny magazyn blach z nowoczesnymi maszynami do cięcia laserowego
i obróbki blachy. W drugiej hali, gdzie spawana jest stal nierdzewna, zastosowano
pomysłową instalację odsysania dymu spawalniczego z systemem odzysku ciepła.

Zrównoważony rozwój i wydajność

danego zastosowania przy maksymalnej
opłacalności. O uzdatnianie kondensatu
dbają trzy separatory wodno-olejowe z typoszeregu AQUAMAT CF 9. Ich zastosowanie pozwala zaoszczędzić około 90 procent kosztów, które byłyby przeznaczone
na kompletną utylizację zlecaną specjalnej
firmie. Sercem stacji sprężonego powietrza
jest nadrzędny system sterowania SIGMA
AIR MANAGER 4.0, który zapewnia sprawną współpracę wszystkich komponentów
instalacji, aby wytwarzanie i uzdatnianie
sprężonego powietrza było jeszcze inteligentniejsze, pewniejsze i wydajniejsze. W
ten sposób przedsiębiorstwo może oszczędzić maksymalną ilość energii.
Całości stacji dopełniają nowy zbiornik
sprężonego powietrza o pojemności 2000
litrów oraz opracowany przez KAESER
KOMPRESSOREN elektroniczny system stabilizacji ciśnienia serii DHS 4.0.
Ponadto firma może dodatkowo zaoszczędzić dzięki doprowadzaniu do sprężarek energii odzyskanej za pomocą
zintegrowanych płytowych wymienników
ciepła. Energia ta służy do ogrzewania
warsztatu i spawania stali nierdzewnej
oraz wspomaga centralne ogrzewanie.

Dzięki doradztwu ekspertów z KAESER
KOMPRESSOREN nasza nowa
stacja sprężonego powietrza jest
przyjazna środowisku,
energooszczędna i przyszłościowa.
(Wouter Kuijpers, kierownik operacyjny Dinnissen, Sevenum)

Wszystkie ilustracje: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

Także w tych nowych halach sprężone powietrze odgrywa kluczową rolę – służy np.
do napędzania różnych narzędzi pneumatycznych (takich jak polerki do części ze
stali nierdzewnej), do obsługi urządzeń
do cięcia laserowego i nie tylko. Aby nowe
obiekty były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju pod każdym względem,
Wouter Kuijpers zażyczył sobie również,
aby nowa stacja sprężonego powietrza
była przede wszystkim energooszczędna
i przyjazna środowisku. Na liście życzeń
znalazł się także system odzysku ciepła.
Zaczęto zatem skrupulatnie porównywać

oferty różnych dostawców
układów
sprężonego powietrza. Po konsultacjach z ekspertami z
KAESER Compressoren B.V. w Borne
(Holandia) Wouter
Kuijpers
przekonał się, że obie firmy kierują się podobną
filozofią i postawił na inteligentne, innowacyjne, kompleksowe rozwiązanie od
KAESER KOMPRESSOREN, które zapewnia firmie Dinnissen absolutną niezawodność w dostarczaniu wysokiej jakości sprężonego powietrza przy niskich kosztach
energii i konserwacji. Nowa stacja sprężonego powietrza, która również znalazła się
w nowej hali, składa się z trzech sprężarek
śrubowych typu ASD 40 T (wydajność znamionowa 3,92 m³/min, maks. nadciśnienie
robocze 8,5). Z urządzeniami ASD T zintegrowany jest osuszacz chłodniczy, który
jest bardzo wydajny dzięki energooszczędnym funkcjom regulacji – pracuje tylko wtedy, gdy sprężone powietrze do osuszania
jest rzeczywiście potrzebne. W ten sposób
zapewnia jakość powietrza odpowiednią do

W hali, gdzie spawana jest stal nierdzewna, zastosowano pomysłową instalację odsysania dymu spawalniczego z systemem odzysku
ciepła.

Nowa hala produkcyjna z technologicznie zaawansowanym parkiem
maszynowym.

Dostawca podzespołów motoryzacyjnych kupuje sprężone powietrze

Koncepcja Industrie 4.0

zrównoważony rozwój
Koncepcja produkcji „Just-In-Time” jest szeroko rozpowszechniona w branży motoryzacyjnej. Metoda
„Just-In-Sequence” idzie z kolei o krok dalej – tutaj potrzebne produkty są dostarczane we właściwej ilości
i według kolejności montażu, aby można je było przetwarzać bezpośrednio i bez opóźnień. Wdrożenie tej
koncepcji wymaga najwyższej wydajności operacyjnej i logistycznej. Przestoje są przy tym wykluczone,
ponieważ wiążą się z ogromnymi kosztami.

Light Mobility Solutions GmbH (LMS) to globalny dostawca części nadwozi dla branży
motoryzacyjnej, zaopatrujący wszystkich
czołowych europejskich producentów OEM
w produkty z obszernego asortymentu. W
jednym z czterech niemieckich zakładów
– w Obertshausen – powstają kompletne
zespoły zderzaków w ramach kompleksowych łańcuchów wartości: od granulatu
tworzywa sztucznego do gotowego, polakierowanego zderzaka, łącznie z czujnikiem odległości, kamerą nocną, oświetleniem LED itp. Firma LMS od lat dostarcza
produkty w systemie „Just-In-Time” lub
„Just-In-Sequence” bezpośrednio na linie
montażowe klientów OEM.
Jako dostawca Tier 1 firma LMS i zaopatrywani przez nią producenci pojazdów
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czują się zobowiązani do zrównoważonego
wykorzystywania surowców: „W przyszłości
będziemy oceniani nie tylko na podstawie
tego, ile produktów najwyższej jakości jesteśmy w stanie dostarczyć na określonych
warunkach, lecz także na podstawie tego,
przy jakim zużyciu energii, z jaką dbałością
o środowisko i z jaką wydajnością tego dokonujemy” – mówi Stephan Spengler (kierownik produkcji w LMS Obertshausen).
Dostawca wdrożył u siebie system zarządzania energią zgodny z ISO 50001, dzięki
któremu może na bieżąco zwiększać swoją
Light Mobility Solutions GmbH w Obertshausen zaopatruje wszystkich czołowych
europejskich producentów OEM w kompletne zespoły zderzaków.

Dzięki rozwiązaniu SIGMA AIR
MANAGER chronimy środowisko i
obniżamy koszty.
W Obertshausen powstają produkty w
ramach kompleksowych łańcuchów wartości: od granulatu tworzywa sztucznego do
gotowego, polakierowanego zderzaka.

Do asortymentu należą także zespoły zderzaków przeznaczone na rynek posprzedażny.

efektywność energetyczną, zmniejszać zużycie energii i ograniczać związaną z tym
emisję gazów cieplarnianych. Potrzebne do
tego dane są łatwo dostępne dzięki połączeniu maszyn i systemów w sieć (według
koncepcji Industrie 4.0).

Kupno sprężonego powietrza
LMS działa we wszystkich obszarach z
wykorzystaniem
najnowocześniejszych
technologii. I we wszystkich tych obszarach
zastosowanie znajduje sprężone powietrze, którego stała dostępność jest podstawowym wymogiem do realizacji produkcji w
systemie „Just-In-Sequence”. „Roboty wykorzystywane do formowania wtryskowego

(Stephan Spengler, kierownik produkcji w LMS, Obertshausen)

potrzebują sprężonego powietrza do wykonywania najmniejszych ruchów oraz do
zasysania części, podobnie jak maszyny w
montowniach, które podnoszą, opuszczają
i obrabiają elementy za pomocą siłowników. Sprężone powietrze jest potrzebne
także w lakierniach, które charakteryzują
się bardzo wysokim stopniem automatyzacji – do rozpylania i nakładania lakierów”.
Sprężone powietrze musi nie tylko spełniać
wymogi jakościowe (klasa czystości 1.4.1),
lecz także mieć zapewnioną 100-procentową rezerwę, ponieważ przestoje w produkcji niosłyby za sobą ogromne koszty. Dlatego ten dostawca części motoryzacyjnych
zdecydował się na współpracę z KAESER
KOMPRESSOREN według modelu SIGMA
AIR UTILITY: „Nie kupujemy po prostu urządzeń do sprężania powietrza, lecz otrzymujemy zagwarantowane umową sprężone
powietrze do wszystkich naszych maszyn
i urządzeń. W ten sposób ryzyko ewentualnego przestoju produkcji jest ograniczone
do minimum. Kolejną ogromną zaletą tego
rozwiązania jest to, że można z łatwością
obliczyć miesięczne koszty sprężonego powietrza” – mówi Stephan Spengler.

Sprężone powietrze dla ochrony
środowiska

w ubiegłym roku ok. 17,5 mln m³, a zapotrzebowanie na ciśnienie – 8,3 bar. Do
niezawodnego dostarczania sprężonego
powietrza służy w sumie sześć sprężarek śrubowych marki KAESER. O jego
uzdatnianie dbają cztery energooszczędne osuszacze chłodnicze, dwa osuszacze
adsorpcyjne oraz różne filtry i separatory
wodno-olejowe. Poszczególne komponenty są rozmieszczone w czterech oddzielnych stacjach. I tutaj do gry wkracza nadrzędny system sterowania SIGMA AIR
MANAGER 4.0, który zapewnia nie tylko
sprawną współpracę wszystkich elementów
instalacji sprężonego powietrza, niezależnie od ich rozlokowania, lecz także sprawia,
że stacja jest zgodna z założeniami koncepcji Industrie 4.0. Ponadto dzięki udostępnianiu danych umożliwia stosowanie systemu
zarządzania energią oraz realizację celów
przedsiębiorstwa w zakresie rentowności, zrównoważonego rozwoju, ochrony
środowiska i ograniczania emisji CO2. Co
jest równie ważne, LMS może się cieszyć
dodatkowymi oszczędnościami: ponieważ
wszystkie sprężarki są wyposażone w wymienniki ciepła, za sprawą odzysku ciepła
firma oszczędza także na ogrzewaniu hal.

Zużycie sprężonego powietrza wyniosło
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W przypadku gdyby przesyłka nie mogła być doręczona, prosimy zwrócić ją do:

Kaeser Kompressoren Sp. z o.o.
02-829 Warszawa ul. Taneczna 82
tel. (22) 322 86 65
info.poland@kaeser.com www.kaeser.com

PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA OPŁATA POBRANA
– umowa z DGPP (PP S.A.) Nr 1/04/DE z dnia 04.04.2005 r. –
Nadano w Warszawa WER

PRZESYŁKA MARKETINGOWA

Mobilair M 255 E

Sprężarka przewoźna z silnikiem elektrycznym do 25 m³/min
Wszystkie dane pod ręką

na wyświetlaczu systemu sterowania SIGMA
CONTROL SMART lub online dzięki modemowi
sieci komórkowej

Nawet w niepogodę

do zastosowań tymczasowych lub stałych

Chłodnica końcowa sprężonego
powietrza w standardzie

Kompaktowa i przyjazna środowisku
solidne płozy z zamkniętą podłogą wannową

Przemyślana konstrukcja
ułatwiająca konserwację

ze spustami kondensatu skierowanymi na
zewnątrz dla szybkiej konserwacji
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